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Bültenimizde geçtiğimiz hafta duyuru olarak paylaştığımız

gelişmelerin özetini, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ana

başlıkları, sektörümüze dair güncel gelişmeleri sizlerle

paylaşıyoruz.

03-09 Ekim haftasında Türkiye ve dünya ekonomisinde öne

çıkan konuları, üyelerimizden haberleri ve kültür sanat önerilerini

sizler için derledik.

Sağlıklı günler, keyifli okumalar dileriz…

Kamu ve Özel Sektörün Değerli Temsilcileri,
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CK ENERJİ



Hem yurt içinde hem de dünya ölçeğinde enflasyonu

yazmaya, konuşmaya kısa olmayan bir süre daha devam

edeceğiz gibi gözüküyor.

Enflasyonun yanında resesyon riskleri de global ekonominin

öncelikli gündemi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva’nun

geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama da bu kaygıları özetler

nitelikteydi. Georgieva, resesyon risklerinin arttığını, küresel

ekonomik büyüme tahmininin gelecek yıl için düşürüleceğini

belirterek, dünya ekonomisinin yaklaşık üçte birini oluşturan

ülkelerin bu yıl veya gelecek yıl en az iki çeyrek art arda

daralma yaşayacağının tahmin edildiğini ifade etti.

Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken istihdamı

korumak, bu dengeyi gözetmek, zorlu ve hassas bir denge.

Sağlıklı günler dilerim.

Celal Koloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Yurt içinde ekonomi gündeminde ilk

sırada yine enflasyon rakamları vardı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine

göre Eylül ayında tüketici fiyat endeksi

bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde

83,45 arttı. Böylelikle tüketici

enflasyonu yıllık bazda yükselişini 16.

ayını taşımış oldu.
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HİDROMEK
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Eğitimlerimiz haftanın ilk günü başlıyor

Lider Yapı Öğretmenleri projemizin İlk eğitimleri inşaat boyacısı

mesleğinde başlıyor.

İnşaat Boyacısı mesleği Türkiye’nin farklı illerinden misafir

edeceğimiz öğretmenlerimizin teorik ve pratik eğitimleri

gerçekleşecek.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası 

sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ

Bu faaliyetlerimiz için hafta boyunca Milli Eğitim Bakanlığı

bünyesinde görev yapan yapı, öğretmenlerimiz ile iletişime geçtik.

Yapı öğretmenlerimiz Ankara ili dışında, Aydın, Adıyaman,

Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, Konya, Muğla, Ordu, Şırnak ve Van

illerinden katılacaklar.
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Eğitimlere yönelik hazırlıklar 

Proje ekibi ve teknik uzmanlar tarafından

hazırlanan inşaat boyacısı, iskele kurulum elemanı,

alçı levha uygulayıcısı mesleklerine yönelik ders

notları eğitimlerimize katılacak öğretmenlerimize

USB belleklerin içine doldurularak teslim

edilecektir. Ayrıca program anısına

öğretmenlerimiz için mühendis ve teknik elemanı

teslime eden beyaz baret simgeli anahtarlık

yaptırdık.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası 

sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ

Ders notlarının yapı öğretmenlerimizin kendi vizyonlarını da

katarak geliştirmeleri ve öğrencilerine yansıtmaları projenin

sürdürülebilirliğini belirleyecek.
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.

Ders Notlarımızı 

paylaştık

İnşaat boyacısı, iskele

kurulum elemanı, aşçı

levha ustası eğitimleri

veren yapı

öğretmenlerimiz için

ders notlarında son

revizyonları yaptık.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası 

sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ



FAALİYETLERİMİZ
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Bu hafta,

→ TCDD tarihi kitabı için ekip toplantısı gerçekleştirildi ve

TCDD yönetimi ziyaret edilerek bilgilendirme yapıldı.

→ Genel sekreterlik tarafından bürokrasiye ziyaretler yapıldı

→ Lider Yapı Öğretmenleri Projesinin taahhüt edilen

faaliyetlerine ilişkin çalışmalar yürütüldü.

→ İktisadi kuruluşumuz Türkiye Arabuluculuk Merkezinde işçi-

işveren uzlaşma görüşmeleri gerçekleşti.

→ Türkiye MYM’nin 19 meslekte yürüttüğü mesleki yeterlilik

belgelendirme ve belge yenileme çalışmalarına devam

edildi.

Üyelerimize;

→ Sektörel etkinliklere ilişkin bilgilendirmeler,

→ Kamu İhale Mevzuatına yönelik gelişmeler

→ Çalışma Hayatına ilişkin bilgilendirmeler

→ Mali mevzuata yönelik güncellemeler

→ Makro ekonomik gelişmeler

paylaşıldı.



FAALİYETLERİMİZ
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Sendikamız tarafından aylık olarak Yİ-ÜFE sepetinde

sektörümüz ile ilgili seçilmiş göstergelerdeki değişimlerin

piyasa fiyatları ile kıyaslandığı veri tabloları hazırlanmaktadır.

Eylül ayı sonuçlarını ve aşağıda özet olarak okuyucularımızla

paylaşılan tablo hafta içi üye firmalarımızla paylaşılmıştır

Üye Duyurularımız



Kamu İhale Kurumunca “Geçici 5 ve 6’ncı Maddelerin

Uygulanmasına İlişkin Düzenleyici Kurul Kararları Soru & Cevap”

çalışması yapılmıştır.

Ayrıntılar bu bağlantıda yayımlanmıştır. çalışmada, Geçici 5 ve

6’ncı maddelerin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara, Kurul

kararları çerçevesinde konu bazlı açıklamalar yapılmış ve konuyla

ilgili bugüne kadar çıkarılmış Kurul kararları yer almıştır.
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KAMU İHALE MEVZUATI

Geçici 5 ve 6 ıncı maddeler

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 

Geçici 5 ve 6 ncı Maddelerinin 

Uygulanmasına İlişkin bilgilendirme

Kayseri Develi Gümüşören Barajı İnşaatı

ULUOVA

http://ekapakademi.kik.gov.tr/gecici-madde-aciklamalar/


TBMM tarafından 7 Ekim 2022 tarihinde sunulan kanun teklifi

Ekonomik hayata ilişkin çok sayıda düzenlemeyi içeriyor. Bu

düzenlemeler arasında;

 Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik

hizmetlerde çalışan hizmet erbabının fiilen yurtdışındaki

çalışmaları karşılığı ödenen ücretlerinin gelir vergisinden

istisna edilmesi,

 Çalışanlara yemek bedeli olarak yapılan günlük belirli bir

tutarı aşmayan ödemelerin, kullanım amacına bakılmaksızın

doğrudan gelir vergisi istisnası kapsamına alınması,

 İşverenlerce çalışanların 1.000 Türk Lirasına kadar elektrik,

doğalgaz ve ısınma giderlerinin ödenmesi amacıyla sağlanan

menfaatlerin gelir vergisinden istisna edilmesi ve bu

ödemelerin sigorta prim kesintisine tabi tutulmaması,

 Yabancı paralarını ve altın hesabı bakiyelerini Türk lirası

mevduat ve katılma hesaplarına dönüştüren

mükelleflerin elde ettikleri faiz ve kâr payı gibi kazançlarına

sağlanan kurumlar vergisi istisnası uygulamasının, 2022 yılı

sonunda sona erecek olan uygulama süresi 2023 yılının

sonuna uzatılması

bulunmaktadır.
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MALİ HAYAT

Kanun Teklifi

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

sunuldu



Çalışma İzni Muafiyeti Başvuru Sistemi 01 Ekim 2022 tarihi

itibariyle kullanıma açıldı. Çalışma izni muafiyetlilerine ilişkin

başvurular bağlantıdan çevrimiçi olarak alınmaya başlandı.

2 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazetede ise çalışma izni muafiyeti

kapsamında bulunan yabancılar belirlenmiştir. Buna göre bazı

görevlendirmeler şöyle:

• Bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler kapsamında çalışacak

yabancılar bir aya kadar,

• Sınırötesi hizmet sunucusu yabancılar üç aya kadar,

• Sportif faaliyetler kapsamında çalışacak yabancılar dört aya

kadar

• Tur operatörü temsilcisi olarak çalışacak yabancılar sekiz aya

kadar,

• Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette

bulunacak fuaye ve sirklerde çalışacak yabancılar altı aya kadar, 

• Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği Programları kapsamınd

a yürütülen program veya 

projelerde görevlendirilen yabancılar görevleri süresince,

• Ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik alanlar ile eğitim

konularında Türkiye'ye önemli hizmet ve katkı

sağlayabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca

bildirilen yabancılar altı aya kadar,
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ÇALIŞMA HAYATI

Çalışma İzni Muafiyetleri

Çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemler 

için başvuru bakanlık sayfasında 

https://emuafiyet.csgb.gov.tr/


TİSK’in 2019 yılından beri düzenlediği Ortak Paylaşım Formu

bu yıl çalışma hayatında sürdürülebilirlik temasıyla

düzenlenecek.

Ortak Paylaşım Forumu 2022’de, ikiz dönüşüm kapsamında

çalışma hayatını neler beklediği üzerine konuşulacak

«Yeşil mesleklere bugünden nasıl hazırlanabiliriz?, İş gücünün

sürekliliğini sağlamak için neler planlıyoruz?» sorularına cevap

aranacak.

Ayrıntılar TİSK’in https://www.ortakpaylasimforumu.org

sayfasında ve sosyal medya hesaplarındadır.
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ETKİNLİK

Türkiye İşveren Sendikaları 

Konfederasyonu

Ortak Paylaşım Formu 2022 Çalışma Hayatında 

Sürdürülebilirlik temasıyla düzenlenecek

https://www.ortakpaylasimforumu.org/


ATAMALAR
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği

Genel Müdür Yardımcısı Sedat Yenidünya ve Uluslararası İşgücü

Genel Müdür Yardımcısı Mahir Gümüş ise görevden alınmıştır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni 

büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti 

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne

Sn. Şakir Özkan TORUNLAR atanmıştır.

Atamalara ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Milas Bodrum Yolu

DUYGU MÜHENDİSLİK

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/disisleri-bakani-cavusoglu-buyukelcilik-gorevlerini-teblig-etti/2703804


TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ
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Türkiye MYM Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri

Türkiye MYM bireysel başvurular ve sınav ücretini peşin yatıran

firmalar ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerine devam

etmektedir.

03 -09 Ekim 2022 tarihleri arasında;

 İZMİR Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sınav

yerimizde Tamer Ulusan - Tt Makine ve Elmas Soketleme

firmasının 16UY0253-2 İnşaat İşçisi Seviye 2 (Rev 0) adayları

ile Türkerler Mahal Bomonti 12UY0055-3 Alçı Sıva

Uygulayıcısı Seviye 3 (Rev 1) adayları

 ANKARA ASO-SEM Sürekli Eğitim Merkezi sınav yerimizde

16UY0253-2/00 İnşaat İşçisi GÖKYOL İnşaat firması ve

bireysel adaylarının mesleki yeterlilik sınavları yapılmıştır.



TÜİK’in Eylül ayına ilişkin açıkladığı enflasyon oranları yukarı yönlü 

hareketine devam ediyor. TÜİK'e göre eylülde tüketici fiyatları aylık 

yüzde 3,08, yıllık yüzde 83,45 arttı. ÜFE ve TÜFE makasındaki artış 

ise devam ediyor. 

EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon
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2022 yılı Eylül ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan, 18

temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 2 temel

başlığın endeksinde değişim olmadı. 124 temel başlığın

endeksinde ise artış gerçekleşti.

EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon
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Yıllık yüzde 83,45’lik enflasyon, Temmuz 1998 sonrasındaki 24

yılın zirvesi oldu. İnşaat malzemelerine girdi olan ürünlerdeki

artış ise genel ortalamanın üzerinde gerçekleşti.

EKONOMİDE BU HAFTA

Enflasyon
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Ticaret Bakanlığı tarafından Eylül ayı geçici dış ticaret rakamları

açıklandı. Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına

göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İthalat ise 2021 temmuz ayından başlayan periyotta en yüksek

düzeye geldi.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret İstatistikleri
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Eylül ayında altın ve enerji hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı

karşılama oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı.

Ocak-Eylül dönemi ithalatının yaklaşık üçte biri enerji

ithalatından kaynaklandı. Son dönemde altın ithalatında

yaşanan yükseliş de ithalatımızda yaşanan artışta etkili olmaya

başlamıştır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret İstatistikleri
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Eylül ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla;

Avrupa Birliği (AB-27) %4,8 oranında artışla 8 milyar 901 milyon

dolar, Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri %23,8 oranında artışla 4

milyar 144 milyon dolar ve Diğer Avrupa Ülkeleri %32,1 oranında

artışla 3 milyar 832 milyon dolar oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Dış Ticaret İstatistikleri
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TÜİK Eylül 2022 dönemine ilişkin reel be nominal bazda finansal

yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. TÜFE ile aylık en

yüksek getiri Borsa İstanbul’dan geldi. BİST 100 Altı aylık

değerlendirmede Yİ-ÜFE ile %11,91, TÜFE ile %27,25 oranlarında

yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getirisi
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Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım

araçlarından Amerikan Doları %14,79, külçe altın %18,62, Euro

%28,28, DİBS %45,18 ve mevduat faizi (brüt) %53,77 oranlarında

yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan

doları %16,82, külçe altın %11,57 oranlarında yatırımcısına

kazandırırdı.

EKONOMİDE BU HAFTA

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getirisi
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Kamu İhale Web sayfasında yayımlanan haftalık ihla istatistikleri

grafikteki rakamlardan oluşmaktadır.

EKONOMİDE BU HAFTA

Kamu ihale Kurumu 
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TCMB Haftalık dolar/euro hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA
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TCMB Efektif Dolar Satış Kuru

TCMB Efektif Euro Satış Kuru



Dolar hem Türk Lirası hem de gelişmekte ve gelişmiş ülkeler

karşısında son günlerde yatay seyir izliyor. Dolar endeksi yatay

bir seyir izlese de tarım dışı istihdam verileri sonrasında 112,80

seviyesine yükseldi. Doların güçlenme beklentisi de yükseldi.

ABD tarım dışı istihdam verisinin tahminleri aşması sonrasında

Euro/Dolar seviyesi geriledi. (Tarım Dışı İstihdam Değişimi

Verisinden gelen olumlu veriler yatırımcıların Dolar’a olan talebini

artırmasına yol açar. Bu etki USD’nin değerini artırır. )

Gelişmekte olan ülkelerde Rus Rublesi, TL, Hint Pezosu negatif

seyir izleyen para birimleri arasında yer aldı.

Dolar, Euro karşısında güçlü seyir izlemekte. Dolar endeksi 1

seviyesinin altındaki seviyesini korudu. Dolardaki güçlenme

gelişmiş ve gelişmekte olan ülke varlıklarını da olumsuz

etkiliyor.

Haftalık Kur Hareketleri

EKONOMİDE BU HAFTA



Altında Haftalık Görünüm

EKONOMİDE BU HAFTA

Altın fiyatları bu hafta toparlanma sürecine girdi. FED'in kasım

ayında bir faiz artırımı daha yaptıktan sonra faiz artırımlarına

ara vererek verileri izlemeye yöneleceği yönündeki beklentilerin

bu sonucu doğurdu. Böylece altın 2,5 yıl süresince gördüğü dip

seviyesinden yeniden yukarı yönlü harekete geçti. ABD tarım

dışı istihdam verisinin tahminleri aşması sonrasında altın 1.700

dolar seviyelerine geldi. Veri açıklanmadan önce spot altın 1.730

dolara kadar yükselmişti. (İstihdam verilerinin beklenenden daha

zayıf çıkması, altının fiyatlarını yükseltmesini bekletir. Çok daha güçlü

çıkarsa Fed’in şahin politikasının devamına işaret edip altını düşüreceği

beklenmektedir)

Hafta başı %3,6 oranına kadar gerileyen ABD 10 yıllık devlet

faizleri Cuma günü %3,8’e kadar yükseldi. Altın fiyatları geriledi.

Altın Ocak ayına göre %34 arttı.10 gün öncesine göre %5,35

değer kazandı.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Ham petrolde gündem fiyat yükselişinde idi. OPEC toplantısı

nedeniyle petrol fiyatlarında geri çekilme baskılandı. OPEC’ten

üretim kesintisi kararı geldi.

OPEC üyeleri ile Rusya’nın da dahil olduğu petrol üreticisi

ortaklarının günde 2 milyon varille pandeminin başından bu

yana en büyük üretim limiti kesintisini gerçekleştirme kararı aldı.

Tahminler petrol fiyatlarının yıl sonuna doğru yeniden 100 dolar

seviyesinin üstüne yükseleceği yönünde.
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Enerji Piyasası

EKONOMİDE BU HAFTA

Bu hafta benzine ve motorine zam geldi. Benzine bir liranın

altında zam gelirken, motorine 2 liraya yakın zam yapıldı.

Benzin ve motorin arasındaki fiyat farkı ise 30 Eylül itibariyle

4,3 lira oldu.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL seviyesindeydi. Yıl içinde

Ukrayna savaşının uluslararası ürün fiyatlarında yarattığı etki ve

Dolar/TL kurunun yükselmesiyle benzin fiyatları Haziran ayında

30 TL ile zirveyi görmüştü.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı 30 Eylül ile biten haftada

bir önceki haftaya göre 2,5 milyar TL arttı.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatları ise bir önceki

haftaya göre 480 milyon dolar arttı. Bu artış gerçek kişilerin

mevduatlarındaki artıştan kaynaklandı.

30 Eylül ile sona eren haftada bankacılık sektöründe bireysel

kredi kartlarında toplam bakiye 348,2 milyar TL’ye ulaştı.

Bankacılık sektöründe takibe giren bireysel kredi kartlarında

alacakların oranı son iki haftada %2,1’den, %2,2’a düştü. Ticari

kredilerin ağırlıklı ortalama faiz oranı son iki hafta %20,03’den

%19,4’e geriledi. Konutta ise kredi oranları, %20,7den, %20,4’e

düştü.
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Para-Banka İstatistikleri

EKONOMİDE BU HAFTA

Bankacılık sektörünün konut, taşıt ve diğer kredileri toplam

tutarında bir önceki haftaya göre 6,7 milyar TL değerinde arttı..

Konut, taşıt ve diğer kredi türlerine olan talep arttı.

Mevduat bankalarında beş yıldan uzun vadeli konut kredilerinin

tutarı 281,8 milyar TL oldu.

Toplam kredilerin %36’sını konut kredileri oluşturdu. 2022

yılının ilk yedi ayında Bireysel Takip Borçlularından Halen Borcu

Devam Eden Kişi Sayısı bireysel kredi kartlarında 538 bin 154 kişi

olarak %101,3 arttı, tüketici kredilerinde 966 bin 463 kişi ile

%30,3 artış gerçekleşti.
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Türkiye’nin Risk Primi 

EKONOMİDE BU HAFTA

CDS değeri bir ülkeye borç verildiğinde temerrüt riskine karşı

kendini sigortalamak isteyenlerin ödedikleri primi ifade eden

gösterge olup küresel piyasalarda takip edilmektedir. Ülkemizde

makro ihtiyati göstergelerdeki kırılganlıklar ise CDS’leri yukarı

çekiyor. Şirketlerimiz yüksek finansman maliyeti ile borçlanıyor.

Türkçede kredi risk primi veya kredi temerrüt takası olarak

kullanılan CDS ülkemizde 900 seviyelerinin üstünü de gördü.

CDS’ler bu hafta geçtiğimiz haftaya göre sınırlı bir değer altına

indi.

Türkiye risk primi yüksek (736) ülkeler arasında Rusya’nın

ardından geldi. Türkiye’den sonra en yüksek risk primi Brezilya.

( 242,40)
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Ekonomiye ilişkin yeni 'torba' yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Çalışanlara elektrik ve doğalgaz desteğine vergi muafiyeti,

öğrenim ve katkı kredisinin faizsiz geri ödenmesini de içeren

"torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Bakan Nebati: Asgari ücret enflasyonun üzerinde olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Şimdiye kadar

asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde

bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde

olacak" diye konuştu.

TCMB'nin swap hariç net rezervleri rekor düşük seviyeye

geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net

rezervleri 30 Eylül haftası itibariyle eksi 59 milyar dolarla rekor

düşük seviyeye geriledi.

Reel kesim net döviz açığı 12 yılın en düşüğünde

Türkiye’de finansal kesim dışındaki firmaların net döviz

pozisyonu açığı Temmuz ayında, bir önceki aya göre 7,21 milyar

dolar azalışla 91,3 milyar dolara geriledi. Veri bu haliyle 2010

yılından beri en düşük seviye olarak görüldü.

Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yüzde

2,3'ten yüzde 4,7'ye yükseltti.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Reel efektif döviz kuru endeksi Eylül'de yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül ayına ilişkin reel

efektif döviz kurunu açıkladı. Reel efektif döviz kuru endeksi,

TÜFE bazında 54,51'e yükseldi.

TCMB, 3 aydır KİT'lere döviz satmıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayında da

KİT'lere döviz satışı yapmadı.

Hazine, 2,5 milyar dolarlık sukuk ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası piyasalardan borçlanma

programı kapsamında 2,5 milyar dolarlık sukuk ihracı

gerçekleştirdi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

ABD'de tarım dışı istihdam Eylül'de tahminleri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam Eylül'de 263 bin arttı, işsizlik oranı

yüzde 3,7'den 3,5'e geriledi.

IMF'den faiz artırımına devam eden Fed'e çağrı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD

Merkez Bankası'nı (Fed) politikalarında son derece ihtiyatlı ve

dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olmaya

çağırdı.

Euro Bölgesi'nde ÜFE rekor seviyede arttı

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki

yükselişin etkisiyle Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 43,3 arttı.

ABD'nin borcu bir eşiği daha aştı

ABD'nin borcu ilk kez 31 trilyon doları aştı. ABD Kongresi Bütçe

Ofisi (CBO), bu yılın başında yayımladığı bir raporda, ülkenin

artan borç yükü konusunda uyarıda bulunmuştu.

Dünya Bankası Ukrayna ekonomisinin yüzde 35 daralmasını

bekliyor

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Ekonomik

Güncelleme Raporu'nda Ukrayna ekonomisinin yüzde 35

daralmasını beklediğini belirtti. Raporda Rusya'nın Ukrayna'da

başlattığı savaşın Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde salgın sonrası

ekonomik toparlanmayı sekteye uğrattığı kaydedildi.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Fitch, İngiltere'nin kredi notu görünümünü "negatif"e çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings,

İngiltere'nin kredi notunu "AA-" olarak teyit ederken, kredi notu

görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Avustralya faizi 9 yılın zirvesine çıkardı

Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini 25 baz puan

artışla yüzde 2,60 seviyesine yükseltti. Böylelikle ülkede politika

faizi 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

İsrail'den üst üste 5. faiz artışı

İsrail Merkez Bankası enflasyondaki yükseliş ve para birimindeki

değer kaybı nedeniyle politika faizini 75 baz puan artırdı. Banka

böylece sıkılaşma döngüsünü 5. ayda da sürdürdü.
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EKONOMİDE BU HAFTA

Haftanın Ekonomi Haberlerinden Kısa Kısa

Dünya

Küresel gıda fiyatlarındaki düşüş altıncı ayda

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda

fiyatlarının, bitkisel yağ fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle

eylülde düşüşünü art arda 6. aya taşıdığını duyurdu.

AMB'den bankalara 'temkinli olma' çağrısı

Avrupa Merkez Bankası bazı bankalara 2022 bonusları

konusunda temkinli olma yönünde baskısını artırdı.

IMF Başkanı Georgieva: Resesyon riskleri artıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva,

küresel ekonomik büyüme tahmininin gelecek yıl için

düşürüleceğini belirterek, resesyon risklerinin arttığını, dünya

ekonomisinin yaklaşık üçte birini oluşturan ülkelerin bu yıl veya

gelecek yıl en az iki çeyrek art arda daralma yaşayacağının

tahmin edildiğini ifade etti.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ ABD Başkanı Biden, dünyada nükleer savaş riskinin 1962

Küba Füze Krizi'nden beri en yüksek seviyede olduğunu

söyledi.

→ Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer

Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname

imzaladığı bildirildi.

→ Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet

Başkanı Vladimir Putin ile savaşı müzakere etmenin imkansız

olduğuna dair bir kararname imzaladı.

→ Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından İngiliz

hükümeti, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını

kaldırma planından vazgeçti.

→ İran Adli Tıp Kurumu, gözaltına alındıktan sonra hayatını

kaybeden Mahsa Emini ile ilgili raporunda, genç kadının

ölümünün, "darp sonucu değil, beyin hipoksisinin neden

olduğu çoklu organ yetmezliğinden" kaynaklandığını açıkladı.

→ İran'daki protestolara ilişkin açıklama yapan dini lider

Hamaney, yaşananlardan ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu.

Hamaney, "İsyanlar ABD ve İsrail'in projesi. Bazı İranlı hainler

onlara yardım ettiler" dedi.
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DÜNYADA BU HAFTA

Yurt Dışı Haberlerden Kısa Kısa

→ İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde gece

meydana gelen depremde 1127 kişinin yaralandığı bildirildi.

→ İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2022 Nobel Edebiyat

Ödülü'nün Fransız yazar Annie Ernaux’ya verildiğini açıkladı.

→ 2022 Nobel Barış Ödülü, Belarustan insan hakları savunucusu

Ales Bialiatski ile Rusya ile Ukraynadan iki insan hakları

örgütüne verildi.
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KÜLTÜR SANAT

Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri

Türkmen /Abdallık kültürü ve müzik geleneğinin son büyük

temsilcisi, halk ozanı Neşet Ertaş’ın en sevilen eserleri, senfonik

şekilde yeniden düzenlenmiş haliyle dinleyicilerle buluşuyor.

«Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri» konserinde Çukurova Devlet

Senfoni Orkestrasına solistler Nilgün Kızılcı ve İsmail Altunsaray

eşlik edecek.

Etkinlik 12 Ekim Çarşamba akşamı CSO Ada Ankara’da.
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KÜLTÜR SANAT

İspanyol şarkıcı Monica Molina İstanbul’da

Ünlü İspanyol şarkıcı Monica Molina, Beyoğlu Kültür Yolu

Festivali kapsamında 16 Ekim akşamı AKM’de sahne alacak.

Monica Molina, ünlü İspanyol şarkıcı Antonio Molina’nın da kızı.

Sanatçı dinleyenlerin içine işleyen melankolik, romantik sesiyle

hayat verdiği şarkılarda pop, Latin ve geleneksel İspanyol müziği

temalarını bir arada işliyor. Molina, yayınladığı Tu Despidada,

Vuelo, De Cal y Arena ve A Vida isimli dört albümü ile dünya

müziği piyasasında kendine önemli bir yer edindi. "En İyi Latin

Müziği Şarkıcısı" dalında pek çok kez Grammy adayı olarak

seçildi.
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KÜLTÜR SANAT

Ara Güler ’in Aphrodisias sergisi Ankara’da 

Ara Güler Müzesi’nin ‘Aphrodisias’ sergisi Ankara Erimtan

Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde. Aphrodisias, Ara Güler ’in

Aphrodisias Arkeolojik Alanı olarak tescilli ve UNESCO Dünya

Miras Listesine girmiş Aydın’ın Geyre Köyü ve civarında farklı

zamanlarda çektiği fotoğraflardan oluşuyor.

Sergide ayrıca, Ara Güler ’in Aphrodisias ile ilgili orijinal karanlık

oda baskıları, fotoğraflarla ilgili uluslararası süreli yayınlar ve

ajanslarla yazışmaları, bu yayınların baskılarıyla birlikte Ara

Güler ’in Aphrodisias Çığlığı adlı kitabının hazırlık sürecindeki

çalışmalarına dair ipuçları, notlar ve kitap maketi de sergilenen

eserler arasında yer alıyor.”
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Yunanistan’da Enerji Tasarrufu

Yunanistan’da enerji krizine çözüm olarak Selanik ve Atina

Tüccarlar Βirlikleri tarafından getirilen mağazaların çalışma

saatlerinin düşürülmesi önerisi Hükümet tarafından kabul

görmemiştir.

Türkiye ve Malezya arasında STA imzalandı

Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet MUŞ ile Malezya Kıdemli

Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Mohamed Azmin

Ali tarafından 29 Eylül 2022 tarihinde, revize Türkiye-Malezya

Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmıştır.

İzmir-Selanik Ropax hattı seferlerine başlıyor

Yunan firması Levante Ferries tarafından İzmir-Selanik

güzergahında işletileceği açıklanan Ropax hattının 10 Ekim

2022 Pazartesi günü ilk seferini yapacağı bilgisi edinilmiştir.

Türkmenistan’a yeni fabrikalar inşa edilecek

Türkmenistan ve Japonya temsilcileri Türkmenistan'da petrol

ve gübre ürünleri üretimi için yeni fabrikaların inşa edilmesiyle

ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi

Yapılacak yatırımlar için en az %75 yerli işgücü şartı getirildiği, 

işgücünün yüzde 75'inden daha azına dayanan yatırım 

projesine ruhsat verilmeyeceği açıklandı.
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TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZDEN

Senegal’de yol projeleri

Senegal, Matam / Ranérou bölgesinde yol yapım çalışmalarına

başlanacaktır. Söz konusu proje ile Matam / Ranérou

bölgesinin ulusal karayoluna bağlantısı sağlanmış

olacaktır. Söz konusu proje 2.700 km'lik yolun yapımını ve

rehabilitasyonunu içermektedir. Proje kapsamında ilk etapta

Matam bölgesinde, 100 km'si Ranérou bölümünde olmak

üzere yaklaşık 400 km yol inşa edilmesi ve 40 kilometre

uzunluğundaki Ranérou-Houdallaye yolunun inşasının

tamamlanması bulunmaktadır.

Ayrıntılar bağlantıdadır.
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https://comprendre.media/senegal-lance-construction-routes-dans-programme-special-desenclavement/


DÜNYADA BU HAFTA

45


